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T É M A T A  D R U H É  R O Č N Í K O V É  P R Á C E  
Z  I N F O R M A T I K Y  

Druhá ročníková práce z informatiky je zaměřena na vypracování práce v textovém editoru a 
v grafickém editoru na zadané téma. Téma se bude týkat známé osobnosti. Každý žák si zvolí jednu 
známou osobnost z libovolného oboru (herec, zpěvák, sportovec, politik, spisovatel, …). Každá osobnost 
může být zvolena pouze jedním žákem. Žák si zvolí osobnost nejpozději do konce října aktuálního 
školního roku a volbu oznámí prostřednictvím e-mailu (jméno a příjmení osobnosti a obor, ve kterém 
se proslavila). 

Jméno a příjmení osobnosti (obor) Žák 
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P O Ž A D A V K Y  D R U H É  R O Č N Í K O V É  P R Á C E  
Z  I N F O R M A T I K Y  

Žák vypracuje ročníkovou práci ze zvoleného tématu v programu Microsoft Word, CorelDRAW a 
Gimp a dodrží obsah a rozsah tématu, který je dán stanovenými požadavky. 

Žák odevzdá ročníkovou práci v elektronické podobě (e-mailem). Pokud žák neodevzdá 
ročníkovou práci v  elektronické podobě, bude hodnocena nedostatečně. Termín odevzdání 
ročníkové práce je 30. 4. aktuálního školního roku. Ročníková práce, která nebude odevzdána 
v požadovaném termínu, bude hodnocena nedostatečně. 

Druhá ročníková práce bude hodnocena známkou váhy 16. Za ročníkovou práci může žák získat 
celkem 100 bodů. 

Požadavky ročníkové práce v textovém editoru Microsoft Word 

1. Vypracujte životopis vámi zvolené známé osobnosti. 

2. Práce v textovém editoru bude obsahovat minimálně 15 stran. 

3. První strana bude titulní. Titulní strana bude obsahovat název a adresu školy (Gymnázium 
Sušice, Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice), logo školy, název ročníkové práce, jméno a příjmení 
autora, školní rok a třídu. Titulní strana bude vytvořena přesně podle šablony  
Ročníková práce 02 – šablona.pdf. 

4. Na druhé straně bude uvedeno čestné prohlášení, které bude vytvořeno přesně podle šablony 
Ročníková práce 02 – šablona.pdf. 

5. Na třetí straně bude automaticky generovaný obsah, viz šablona  
Ročníková práce 02 – šablona.pdf. 

6. Ve vlastní práci bude vytvořeno několik stylů. Vytvořte tři styly pro nadpisy s automatickým 
víceúrovňovým číslováním, styl pro odstavec, styl pro odrážky a dva styly pro číslování (první 
úroveň číslem, druhá úroveň písmenem), viz šablona Ročníková práce 02 – šablona.pdf. 

7. Práci vytvořte tak, abyste v ní použili všechny vytvořené styly. 

8. Na poslední straně bude seznam všech použitých zdrojů podle normy ČSN ISO 690. Použijte 
generátor citací na webu citace.com. Citace budou číslovány a zapsány v požadovaném formátu, 
viz Ročníková práce 02 – šablona.pdf. 

9. Ročníková práce musí obsahovat minimálně tři zdroje. Minimálně jeden zdroj musí být tištěný 
dokument. Minimálně jeden zdroj musí být elektronický dokument. 

10. V záhlaví práce bude uveden název školy, adresa školy a název ročníkové práce. V zápatí práce 
bude číslování stránek, jméno a přímení autora. Záhlaví i zápatí bude až od stránky s úvodem, viz 
Ročníková práce 02 – šablona.pdf. 

11. V práci budou vhodně použity obrázky. Každý obrázek bude mít své číslo a popis. 

12. V práci budou vhodně použity poznámky pod čarou. 

13. Celá práce bude zpracována v souladu s estetickými a typografickými pravidly tvorby textových 
dokumentů. 

14. Práce bude uložena jako dokument Word pod názvem ROP Příjmení 02.docx a dokument ve 
formátu PDF pod názvem ROP Příjmení 02.pdf. 
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Požadavky ročníkové práce v grafickém editoru CorelDRAW 

1. Vytvořte plakát propagující vámi zvolenou známou osobnost. 

2. Plakát bude formátu A4. 

3. Na plakátu můžete použít fotografie, ale ústřední motiv (logo, …) plakátu musíte vytvořit. 

4. Na plakátu můžete uvést jakékoliv informace, které považujete za důležité a zajímavé. Nemusí se 
zde objevit vše, co je uvedeno v životopisu známe osobnosti. 

5. Plakát musí být originální a poutavý. 

6. Celá práce bude zpracována v souladu s estetickými a typografickými pravidly. 

7. Práce bude uložena ve formátu CDR pod názvem ROP Příjmení 02 (plakát).cdr a ve formátu 
PNG nebo JPG pod názvem ROP Příjmení 02 (plakát).png nebo ROP Příjmení 02 (plakát).jpg. 

Požadavky ročníkové práce v grafickém editoru Gimp 

1. Vytvořte koláž z fotografií vámi zvolené známé osobnosti. 

2. Koláž bude formátu A4. 

3. Koláž musí být originální a dostatečně náročná. 

4. Práce bude uložena ve formátu XCF pod názvem ROP Příjmení 02 (koláž).xcf a ve formátu PNG 
nebo JPG pod názvem ROP Příjmení 02 (koláž).png nebo ROP Příjmení 02 (koláž).jpg. 

Kritéria hodnocení 

1. Dodržení rozsahu a formátu práce v textovém editoru – 40 bodů 

2. Dodržení typografických a estetických pravidel tvorby textových dokumentů – 5 bodů 

3. Citace (literatura a internetové zdroje) dle normy ČSN ISO 690 – 5 bodů 

4. Dodržení rozsahu a formátu práce ve vektorovém grafickém editoru – 20 bodů 

5. Dodržení rozsahu a formátu práce v rastrovém grafickém editoru – 20 bodů 

6. Autorské prvky (originalita) – 10 bodů 

Klasifikace 

90–100 bodů (výborně) 

70–89 bodů (chvalitebně) 

50–69 bodů (dobře) 

30–49 bodů (dostatečně) 

0–29 bodů (nedostatečně) 


